Spelregels voor recreatief Baby,- Peuter,- en Kleuterzwemmen (BPK)
(alleen voor abonnementhouders)
Vanwege de afstandsbeperking is het helaas niet mogelijk om de groepslessen voor Baby,- Peuter,en Kleuterzwemmen door te laten gaan. Om u wel de gelegenheid te geven te komen zwemmen met
uw kindje hebben we special voor abonnementhouders van BPK zwemmen, recreatief zwemmen op
ons rooster staan. Voor deze activiteit is het nodig om te reserveren.
Reserveren
Per volwassenen dient één reservering gemaakt te worden, komt u met twee ouders/verzorgers dan
dient u dus apart te reserveren. Voor de kinderen hoeft u niet te reserveren. U kunt 1 reservering per
keer maken. Direct na de activiteit kunt u een nieuwe reservering maken. Het is belangrijk dat u
onderstaande richtlijnen leest voordat u komt zwemmen.
Abonnementen en betalingen.
We hebben voor deze activiteit een speciale prijs van € 2.50 per keer. Dit is de prijs voor één ouder en
één kind. Het is niet mogelijk uw abonnement hiervoor te gebruiken. De abonnementen worden weer
geactiveerd als de lessen weer van start kunnen gaan.
Het Marnix werkt zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van Het Protocol Verantwoord Zwemmen.
Daarnaast zijn er een aantal afspraken die speciaal voor onze locatie gelden.
Respect en geduld
Allereerst verwachten we van iedereen dat we elkaars ruimte respecteren en geduldig wachten op
elkaar zodat iedereen veilig in het gebouw kan bewegen.
Mondkapjes
Een mondkapje dragen is niet meer verplicht, indien de 1,5 m geborgd kan blijven. Neem dus wel een
mondkapje mee, indien dit nodig blijkt te zijn, bijvoorbeeld in een rij of bij de kleedruimtes.
Kom op tijd

U kunt 15 minuten voor de afgesproken tijd naar binnen. Zodra het tijdstip van uw reservering
gestart is vervalt u reservering en kunnen we u helaas geen toegang meer geven.

De binnenkomst in het zwembad
 U betreedt het pand via het schuine stuk voor de draaideur bij de hoofdingang;
 U kunt 15 minuten voor aanvang van de activiteit het pand zelfstandig betreden. (Maximaal 3
bezoekers tegelijk bij de receptieruimte) LET OP: Na aanvang van uw gereserveerde tijdsblok
is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de activiteit, komt u alstublieft kort voor de
gereserveerde tijd;
 U kunt zich omkleden in de wisselcabines/groepskleedkamers, let wel op de 1,5 meter afstand
in de groepskleedkamer;
 Neem al uw eigendommen mee naar de zwemzaal. Het is niet mogelijk om spullen achter te
laten in de kleedkamer;
 Wacht in de wisselcabine/ groepskleedkamer tot u wordt geroepen dat de activiteit gaat
beginnen;
 Het gebruik van een kluisje is niet mogelijk;
 Er kan geen gebruik worden gemaakt van de douches voor het zwemmen (vanwege de 1,5
meter norm);
 U loopt vanuit de douches van het zwembad zover mogelijk naar de achterzijde van het bad,
hier kunt u uw tas neerzetten;
 Volwassenen dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel binnen
het water als erbuiten;

1

In en om het zwembad
 Er is een toezichthouder aanwezig voor het bewaken van de veiligheid;
 Tijdens de recreatieve activiteit dient zich ook aan de geldende afstandsregels te houden;
 Ouders houden te allen tijde 1,5 m afstand tot personen van 13 jaar en ouder die niet uit
hetzelfde huishouden komen;
 De toezichthouders zijn het aanspreekpunt voor eventuele vragen;
 U kunt geen gebruik maken van de massage stralen.

Het verlaten van het zwembad
 Er wordt op tijd aangegeven wanneer de activiteit is afgelopen;
 U wordt dan verzocht om het water direct te verlaten;
 U heeft 5 minuten de tijd om uw spullen te pakken en de route te volgen naar de
omkleedcabines;
 U kunt geen gebruik maken van de douches (vanwege de 1,5 meter norm);
 Via de gangzone loopt u richting de glazen deur en volgt u de trap omhoog naar de tourniquet;
 U verlaat het pand via de draaideur bij de receptie;
 Tussentijds het bad verlaten is ook mogelijk.
Blijf thuis als u klachten heeft
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar
nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. En bij klachten:
blijf thuis en laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans.
Basisregels voor iedereen




Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Welkom
Wij verheugen ons enorm op uw komst!
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